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Verkeer : label 10 op 10  
Maandthema: In januari werken we rond ‘klikvast in de auto’. We leren hoe 
we onze gordel moeten aandoen en wat het belang hiervan is. 
 

 

Nieuwe instappers 

Op 6/1/2020 mogen we heel wat nieuwe kleuters verwelkomen. We wensen 

deze kleuters en hun ouders alvast een zeer fijne start. 

 

Pluim voor ons middagteam ! 
Onze middagmoeders in Het moleke en Het Kleine Moleke zorgen er steeds 
voor dat onze kleuters op een vlotte manier kunnen blijven ineten.  De 
inspanningen en het enthousiasme waarmee ze aan de slag gaan, verdient een 
grote pluim ! Dankjewel middagteam om dagelijks paraat te staan voor ons. 

 

Pas op voor de vrieskou 
Bij vriesweer proberen wij zo goed mogelijk ons voetpad gladvrij te maken. Wij 
vragen u alsnog  om zeer alert te zijn voor de ijzeren roosters rond de bomen 
aan Het Moleke.  Zelfs na het strooien blijven deze zeer glad.  Uitkijken maar! 

 

Dank u Sint! 
De Sint is ons dit jaar zeker niet vergeten. Hij heeft voor elke klas veel waardevol 
spelmateriaal gebracht. We zijn duidelijk braaf geweest! 

 

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat we het wel 
Woensdag 18/12/2019 hebben we voor de eerste keer met al onze kleuters in 
de kerk onze kerstviering gehouden. Wat een prestatie! Van harte dank voor 
jullie massale aanwezigheid! Dankzij jullie hebben we er een geweldige viering 
van kunnen maken. 

   

Geen school 
Op 22/01/2020 is de school gesloten. Kleuters kunnen terecht in de kinderclub. 
 

Gans het team Het (Kleine) Moleke wenst je voor 2020 

Een hart van goud 

Gevuld met puurheid en wijsheid                   

Om op zoek te gaan  

Naar al dat moois 

In onszelf, in de ander 

En in het leven 

 

mailto:secretariaat@het-moleke.be
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://cdn.webshopapp.com/shops/9333/files/68619058/pippi-langkous-kinderpruik.jpg&imgrefurl=https://www.123feestpruiken.nl/pippi-langkous-kinderpruik.html&docid=Vqv92tIgkhzqTM&tbnid=GU3ckewRG4wzQM:&vet=10ahUKEwjZ1Lv_oMjkAhWCCuwKHTc9DM8QMwi3ASguMC4..i&w=800&h=800&bih=485&biw=1012&q=pippi%20langkous&ved=0ahUKEwjZ1Lv_oMjkAhWCCuwKHTc9DM8QMwi3ASguMC4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj61faV8vLXAhUqKcAKHdtKDxkQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-gouden-hart-image12446230&psig=AOvVaw3OYTiiFjEPmFte42iEuH3u&ust=1512563972069975

